
Primăria Municipiului Baia Mare 
Comisia de concurs 
 
 

 
Lista cuprinzând rezultatele finale obţinute de candidaţi la concursul de recrutare organizat 
în data de 20.04.2021 proba scrisă, pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcției 

publice de execuție vacante de consilier principal la Serviciul Investiții 
și a funcțiilor publice de execuție vacante de inspector debutant și inspector superior 

la Biroul Implementare Investiții, cu durată normală a timpului de muncă 
 

 
 

În conformitate cu prevederile art. 618 alin. (15) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
conform prevederilor art. 62 alin. (3) din H.G nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei 
funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, conform prevederilor art. 67¹ din Hotărârea 
Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările și 
completările ulterioare, comisia de concurs comunică rezultatele finale ale concursului:  

Nr. 
crt. 

Numărul de 
înregistrare al 

dosarului candidatului 

Rezultatul 
probei 
privind 
selecția 

dosarelor 

Punctaj 
proba scrisă 

Punctaj 
proba de 
interviu 

Punctaj final 
Rezultatul 

final 

Consilier, clasa I, grad profesional principal, cu durată normală a timpului de muncă 
la Serviciul Investiții – 1 post 

1. Nr. de înregistrare 

15.480/01.04.2021 
Admis 50,00 puncte 81,66 puncte 131,66 puncte Admis 

2. 
Nr. înregistrare 

15.689/05.04.2021 
Admis - - - - 

3. Nr înregistrare 

16.010/06.04.2021 
Admis - - - - 

4. Nr. înregistrare 

12.789/19.03.2021 
Respins - - - - 

Inspector, clasa I, grad profesional debutant, cu durată normală a timpului de muncă 
 la Biroul Implementare Investiții – 1post 

1. 
Nr de înregistrare 

12.786/19.03.2021 
Admis 90,00 puncte 71,66 puncte 161,66 puncte Admis 

2. Nr.de înregistrare 
15.693/05.04.2021 

Admis 80,00 puncte 70,00 puncte 150,00 puncte Respins 

3. Nr. înregistrare 
12.786/19.03.2021 

Admis - - - - 

Inspector, clasa I, grad profesional superior, cu durată normală a timpului de muncă, 
 la Biroul Implementare Investiții – 1 post 

1. Nr. de înregistrare 
13.171/23.03.2021 

Admis 90,00 puncte 81,66 puncte 171,66 puncte Admis 

2. Nr. de înregistrare 
16.013/06.04.2021 

Admis 40,00 puncte - - Respins 

 

 

Afişat astăzi, 28.04.2021 la ora 11:40 la sediul Primăriei Municipiului Baia Mare. 

 
 

Secretar de comisie:  

Lupșa Roxana  _______________________ 


